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Egy szelet  
a világból

Szöveg: PLESKOV ICS V IOL A

Fotó: ZOLTA I A NDR ÁS

Belsőépítészet: BER K ES V IKTÓR I A

Grafikai arculat és enteriőr design: L A K I ESZTER

Az étterem hátsó traktusában 
kisebb fotók és egy egész falat 
beborító jereváni veduta emlékeztet 
a megidézni kívánt vidékekre.

A Dobrumba étterem a belvárosban
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Baráti társaságról van szó. Képzőmű-

vészeti és vendéglátói tapasztalattal 

megáldott kompániáról, akik beutaz-

ták Európa déli országait egészen a Kaukázu-

sig. Ezeknek az utazásoknak az ízeit, emlékét 

végül egy hívogató vendéglőben örökítet-

ték meg, ahol nem egy adott ország étter-

mi atmoszféráját igyekeztek lemásolni.

E helyen működött már bankfiók, ingat-

laniroda és amolyan tipikus belvárosi kocs-

ma is. A padlórétegek alatt például sikerült 

egy korábbi periódus márványlapjait is felfe-

dezni. Ez, és a szőnyegek együtt most kele-

ties enteriőrök padlózatára emlékeztetnek.

Kicsit feljebb tekintve jó értelemben vett 

szedett-vetettség uralkodik. A hely hat tulaj-

donosának mindegyike kivette részét e stí-

lus megszületésében. Kinek a dél-európai, 

kinek a kaukázusi világ hagyott mélyebb nyo-

mott, és ez érződik a konyhán is: az étla-

pon – ahogy ezt olvashatjuk is – az Atlasz-

tól-Ararátig nagyon változatos az ízvilág.

 A kocsma gipszkartonjai alatt talált sár-

gás, foltos falat az itt dolgozó mester-

emberek írták tele mérési adatokkal, 

telefonszámokkal – kopottassága egy 

közel-keleti ház atmoszférájára emlékez-

tet. Itt aztán hol szögre akasztva, hol az 

Industreal Studio által készített nyers fém 

polcokon olyan karakterisztikumok sej-

lenek fel, mint egy Grúziából hozott szu-

venír ikon, vagy egy marokkói tajine.

Nem minden van ám az adott országból 

– habár minden részletnek megvan a saját 

története. Van, amit a frissen hazaérkezett 

barátok hoztak, és van, amit az itthoni pia-

cokról sikerült beszerezni. Utóbbinak bájos 

példája egy régi Malév térkép Kairóról, de 

a növények is napról napra sokasodtak és 

lassan belepik az egész teret. A falakat 

hatalmas tolóablakok tagolják, így párat-

lan kapcsolat tudott kialakulni a kültérrel.

Persze a kortárs dizájn is szerephez 

jutott belül, nem csak a grafikai arcu-

latban. A Position Collective attrak-

tív fényforrásai különböző hosszúság-

ban lógnak le a mennyezetről, fehér és 

áttetsző gömbformáikkal pedig játéko-

san mozgatják meg a mennyezetet. 

Mondhatni, hogy a valódi célközön-

ség maga a tulajdonoscsapat volt, szen-

vedélyükbe azonban mi is bepillanthatunk. 

Meginvitáltak egy határok nélküli élmény-

re, ízvilágra itt, Nyugat és Kelet határán.

„A hely hat tulajdonosának mindegyike 
kivette részét a stílus megszületésében. 
Kinek a dél-európai, kinek a kaukázusi 
világ hagyott mélyebb nyomott.”

   Kopottas falak, régi márványpadló, 
csempék és a különböző helyekről 
összeszedett székek együtt sajátos 
emlékmasszát nyújtanak az utazásokról.

› A falakon minden tárgy a bejárt 
országok hangulatát idézi meg.

Az étterem a különféle országok „kis ételeit” 
népszerűsíti, mint a spanyol tapas, az olasz antipasti, 
vagy a közel-keleti mezze-kultúrát.
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